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Nekünk, magyar keresztényeknek
kétszeresen is édesanyánk Mária –
Boros Vilmos atya tapasztalata
Máriával
Nekünk, magyar keresztényeknek kétszeresen is édesanyánk Mária.

ik

A kereszten János apostolban Máriára bízott minket is Jézus, majd Szent István

ol

királyunk az egész magyarságot Mária pártfogásába ajánlotta. Azóta büszkén
nevezzük Nagyasszonyunknak.
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Diákkoromban a Csíksomlyó-i Mária búcsút csak szerényebb keretek között
lehetett megtartani. De akkor is megvolt a varázsa, vonzása az ünnepnek.
Néhányszor voltam, de papságomban csak nyomós ok miatt maradtam távol. Jó
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dolog a „gyermekek” közös köszöntése, megerősít, segít a Krisztus-követésben.
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Személy szerint nekem jó, hogy földi édesanyám mellett van egy égi édesanyám
is. Most már mindketten az égben vannak. Mindkettőjük szeretetének nagyon sok
megnyilvánulását tapasztaltam életemben. Több-kevesebb sikerrel igyekeztem
méltó lenni erre a szeretetre.

ik

Határainkon túl is szeretettel látogattam el Mária búcsújáróhelyekre, mert
mindenhol ugyanaz a Szűzanya fogadott és áldott meg újra és újra további
életemre.
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Papszentelésünk után a Csíki medence hat újmisése, együtt adtunk hálát
Máriának Csíksomlyón. Ez egyfajta gyermeki köszöntő volt részünkről.

Mint pap, életelvként vallom: Mária gyermeke nem veszhet el!
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Kántorkodásaimban egyik kedvenc énekként sokszor énekeltem a „Te vagy földi
éltünk vezércsillaga” éneket. Igen, Ő a vezércsillagunk, akit bátran
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követhetünk, mert őt követve, biztosan célba is fogunk érni.
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Szeretettel köszöntöm a Katolikus.ma olvasóit a nyújtódi Szt. László
templomból. Sokszor tapasztaltuk a tényt, hogy égi édesanyánk Mária, törődik
velünk, aggódik, közbenjár értünk.

Szükségünkben, bajainkban is mindig fordulhatunk Mária segítségéért és jó
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érzés, hogy van Kihez fordulnunk. Ezt érezzük a következő énekben is:
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